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JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.__293____/2022 
privind aprobarea deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului de Artă 

Deva 
 
 
            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Analizând Referatul de aprobare nr. 18872/29.09.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
           Având în vedere adresa nr. 762/28.09.2022 a Teatrului de Artă Deva, înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Județean Hunedoara sub numărul 18758/28.09.2022; 

În temeiul prevederilor art.IV alin.2 și alin.4 lit.b din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 
518/1995, art.3, cu modificările și completările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
        În temeiul prevederilor art.173, alin.1 lit. d) coroborat cu prevederile art. 173 alin.5 lit. d) și 
ale art. 196, alin 1. lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art. 1 Se aprobă deplasarea în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului de Artă 
Deva, în număr de 21 persoane, în perioada 10 – 16 octombrie 2022. 
         Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Compartimentul Relații 
Externe, Comunicare Interinstituțională, Culte, Sport din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
                    (2) Prezenta va fi comunicată Compartimentului Relații Externe, Comunicare 
Interinstituțională, Culte, Sport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, Teatrului de Artă 
Deva și Instituției Prefectului Județul Hunedoara, prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală și Relaţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                    (3) Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
LAURENȚIU NISTOR 

 
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
DANIEL DAN 

 


